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 لتوضيح آليات تنفيذ التدرجات السنوية المكيفة والمعدلة بما يتماشى والزمن المتاح خاصة بعد تأخير الدخول المدرسي إلى غاية 
تخفيف المضامين عند االقتضاء ات التي يجب تناولها في القسم و نوفمبر،  تم ضبط في  التدرجات السنوية المكّيفة والمعدلة  التعمم04
 اعتماد ممارسات ال صفية بما يتناسب والحجم الزمني المتاح لمدراسة وفق المخططات كذاتعديل الممارسات الصفية ول اقتراحاتو

. االستثنائية لتنظيم التمدرس،  مع الحرص عمى ضمان تنفيذ أكبر قدر ممكن  من المناهج التعممية 
 :توجيهات لتعديل الممارسات البيداغوجية الصفية -
.  خالل األنشطة الصفية فردياالعتماد عمى العمل ال - 1
 . االستغناء نهائيا عن التجريب و استبداله بعرض صور أو رسومات - 2
 .استغالل الكتاب المدرسي- 3 
 :آليات تنفيذ ومتابعة التعمم عن بعد-
تحديد  ) يكون التحضير باالعتماد عمى األنشطة المقترحة من طرف األستاذبحيثضرورة التحضير المسبق لألنشطة ومراقبتها -  1

 . أنشطة الكتاب المدرسي أو(التعميمات والسندات الضرورية
 (م أو في القسم باستغاللها  في  المراقبة المستمرةوالزو)مراقبة أعمال المتعممين المنجزة عن بعد حسب اإلمكانيات المتوفرة  - 2
.   و االكتفاء بتدوين الموارد المعرفية و المنهجية المبنيةعميهاضرورة مناقشة التحضير المسبق لألنشطة  و المصادقة -  3
 
  :توجيهات لعممية التقويم-
.  فروض منزلية  تثمن بمالحظات وليس عالمات مع توجيهات لمتصحيح الذاتي -1
 .بالمعالجة البيداغوجية في القسم (فروض واختبارات  والتقويم المرحمي لمكفاءة )يتبع  كل تقويم  -2



 آلية التنظيم عمى مستوى العضوية: المجال التعّممي
 اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت ين أجم انًحبفظت ػهى انصحت ػهى ضىء انًؼهىيبث انًتؼهقت بذوس كم ين اننظبو انؼصبً وانهشيىنً فً :الكفاءة المستهدفة

.انتنظٍى انىظٍفً نهؼضىي  
 الحجم الساعي 
 لمتعمم عن عبد

 التعممات الممكن تناولها عن بعد
(نشاطات التعمم الذاتي وبناء التعممات تراقب في القسم )  

انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب 

 استثنبءا

+ 

 تىجٍهبث

  الحجم الساعي
الوحدة 
 التعّممية

 المقرر االستثنائي

سا5  النتائج التجريبية العمال ولير و يبني مفهوم العصبون يضع رسم تفسير-   
.تخطيطي له  

  - ثُٓ اٌؼعالد اٌجبعطخ و اٌمبثعخ  ًٌٍضُِّضاد اٌؼعالد اٌهُىٍُخ وٌظهش 

 :فٍ إٌّؼىظ اٌشظفٍ و األخٍٍُ ٌٍدغُ، ٌتحمُك رٌه

 ٔشبغ ػعٍٍ  وثُمخ تجُٓ حبٌخ اٌؼعالد اٌهُىٍُخ أثٕبء ٌحهم- 

  -ٌتحمُك رٌه اٌؼصجٍ ٌٍّٕؼىظ اٌؼعٍٍ  اٌّشوضٌظهش :

  ٔتبئح  اٌمطغ  ػًٍ ِغتىي إٌخبع اٌشىوٍ ٌحهم - 

 ٌتحمُك رٌه، اٌطشق اٌحغُخ و اٌحشوُخ ٌظهش :

.ٌمطغ و اٌتٕجُه ٌٍدزوس األِبُِخ واٌخٍفُخ ٌألػصبة اٌشىوُخ إٌخبػُخا ٔتبئح ٌفسش-  

 -آٌُخ إٌمً اٌّشجىٍ،  ٌتحمُك رٌه  ٌستخشج : 

  صىسح ٌّٕطمخ اٌّشجه ٌصف- 

  إٌتبئح اٌتدشَجُخ ٌفسش- 

 :ذلك،لتحقيق  تنسيق عمل العضالت المتضادةبّيني-
 فرضية تنص عمى وجود عصبون جامع بين العصبون الحسي و الحركي يختبر

 لمعضمة الباسطة لمساق الذي يثبط الرسالة الحسية المتجهة نحو العضمة المسترخية

عدم تناول اإلدماج العصبي  -
 ( سا5) 

 تم إدراج تعممات السنة :مالحظة
 األولى المتعمقة بالتحكم العصبي 

 ( سا5) 
عدم انجاز المحضرات و - 

المشاهدة المجهرية لمعصب و 
الميف العصبي و المادتين الرمادية 

و البيضاء  واستبدالها بمالحظة 
 .صور
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  آلية التنظيم عمى مستوى العضوية: المجال التعلمي

 اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت ين أجم انًحبفظت ػهى انصحت ػهى ضىء انًؼهىيبث انًتؼهقت بذوس كم ين اننظبو انؼصبً وانهشيىنً فً :الكفاءة المستهدفة  

انتنظٍى انىظٍفً 

انىحذة 

 انتؼهًٍت

انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب استثنبءا  انحجى انسبػً 

 +

 تىجٍهبث

 انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ

 نشبطبث انتؼهى انزاتً وبنبء انتؼهًبث تشاقب فً انقسى

حجى انسبػً 

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 انًقشس
 االستثنبئً

: 3انىحذة  

انتنسٍق 

انؼصبً 

 انهشيىنً

 تى إدساج تؼهًبث انسنت األونى :يالحظت  سب12  سب 6 +  سب10

 نىحذة انتحكى انهشيىنً

 ِفهىَ اٌذوسح  اٌّجُعُخ و اٌهشِىُٔخ ػٕذ ٌستخشج 

 :األٔثً ثبعتغالي ِب ٍٍَ

  (اٌّجُط)دح راد إفشاص داخٍٍ  ؽ ِمطغ فٍ  -

 ِٕحًٕ َّثً تطىس اٌهشِىٔبد اٌدٕغُخ خالي اٌذوسح - 

اٌدٕغُخ 

 

 ًَٕدض ِخطػ َّثً آٌُخ اٌتحىُ فٍ ٔشبغ إٌّبع 

 (اٌّجُعُٓ )

 

  ِخطػ تحصٍٍُ َفغش تغُشاد  اٌىُّخ  ٌٍهشِىُٔخ  ٌنجض

 .اٌّجُعُخ  خالي ٌٍذوسح اٌّجُعُخ

 

 

 

  سب4



 

 

 

  آلية التنظيم عمى مستوى العضوية:المجال التعلمي

 اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت ين أجم انًحبفظت ػهى انصحت ػهى ضىء انًؼهىيبث انًتؼهقت بذوس كم ين اننظبو انؼصبً وانهشيىنً ::الكفاءة المستهدفة

 فً انتنظٍى انىظٍفً
 

انىحذة 

 انتؼهًٍت

 انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب استثنبءا انحجى انسبػً 

+ 

 تىجٍهبث

 انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ

 ٔشبغبد اٌتؼٍُ اٌزاتٍ و ثٕبء اٌتؼٍّبد تشالت فٍ اٌمغُ
حجى انسبػً 

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 انًقشس
 االستثنبئً

انىحذة  

انتنظٍى :2

 انهشيىنً

 َتُ ثٕبء ِفهىَ اٌهشِىْ خالي اٌتطشق -  سب15 سب20

إًٌ إظهبس ّٔػ تٕظُُ ٔغجخ اٌغىش فٍ 

اٌذَ و رٌه ثإدساج األٔشطخ اٌّمتشحخ  

 الطبيعة  يستخرج" خالي أدبص ِهّخ 
  "الهرمونية لتنظيم نسبة السكر في الدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍٕ  :ٌتحمُك رٌه ،  اٌصّبءح ِفهىَ اٌهشِىْ واٌغذَج

 :ـ َمىَ ثبعتغالي اٌىثبئك اٌتبٌُخ 

ِٕحًٕ تغُشاد ٔغجخ اٌغىش فٍ اٌذَ اثش االعتئصبي اٌىٍٍ - 

 .ٌٍجٕىشَبط 

 ..ـ ٔتبئح تدشثخ صسع اٌجٕىشَبط 

ـ ٔتبئح ِؼبَشح ٔغجخ اٌغىش فٍ وً ِٓ  اٌذَ اٌىاسد إًٌ اٌىجذ و اٌذَ 

اٌصبدس ػٕه ثؼذ تٕبوي وخجخ غبئُخ غُٕخ ثبٌغىش فٍ  اٌحبالد 

 :اٌتبٌُخ  

  ٍُُحُىاْ ع 

 حُىاْ ِغتأصً اٌجٕىشَبط. 

حُىاْ ِغتأصً اٌجٕىشَبط َتُ حمٕه ثّغتخٍص ثٕىشَبعٍ ِؼالج 

 .ٌتثجُػ ػًّ اإلٔضَّبد

 

 

 ثٕبء  حٍمبد تٕظُُ ٔغجخ اٌغىش فٍ اٌذَ فٍ حبٌتٍ اٌمصىس و اإلفشاغ -

 اٌغىشٌ

 

  سب5



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة الكائنات الحية: 1المجال التعلمي 

 اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت نهًحبفظت ػهى انتنىع انحٍىي ػهى ضىء انًؼهىيبث حىل وحذة انكبئنبث انحٍت و آنٍبث نقم انزخٍشة :2الكفاءة المستهدفة 

 انىساثٍت

انىحذة 

 انتؼهًٍت

 انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب استثنبءا انحجى انسبػً 

+ 

 تىجٍهبث

انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ 

 ٔشبغبد اٌتؼٍُ اٌزاتٍ و ثٕبء اٌتؼٍّبد تشالت فٍ اٌمغُ

حجى انسبػً 

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 االستثنبئً انًقشس

ػذَ أدبص  و فحص اٌّحعشاد اٌّدهشَخ -   سب6  سب08 :انىحذة 

 االوتفبء ثّالحظخ صىس

اٌىُُّبئُخ  ػذَ اٌتطشق ٌتفبصًُ اٌشواثػ -  

 ADNثُٓ ِختٍف ِىىٔبد اٌـ 

 َتشخُ اٌصىس إًٌ سعىِبد تخطُطُخ ػٍُهب ثُبٔبد- 

 َحًٍ  ٔتبئح أػّبي  شبسغبف و سوصإٌُذ فشأٍُٓ-   

 سب2



 

 

 

 

 

 

 أسس التنوع البيولوجي : 2المجال التعلمي 

  التشاذ حٍىي ػمالُٔخ ِجُٕخ ػًٍ أعظ ػٍُّخ ٌٍّحبفظخ ػًٍ اٌتٕىع اٌحُىٌ ػًٍ ظىء اٌّؼٍىِبد حىي اٌىبئٕبد اٌحُخ و آٌُبد ٔمً اٌزخُشح اٌىساثُخ: الكفاءة المستهدفة
 

انىحذة 

 انتؼهًٍت

انتؼهًبث انتً تى االستغنبء  انحجى انسبػً 

ػنهب استثنبءا 

 +

 تىجٍهبث

انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ 

 ٔشبغبد اٌتؼٍُ اٌزاتٍ و ثٕبء اٌتؼٍّبد تشالت فٍ اٌمغُ

حجى انسبػً 

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 ياالستثنبئ انًقشس

: 1انىحذة  

أنٍت انتقبل 

انصفبث 

انىساثٍت 

انتنىع 

 انبٍىنىجً 

االٔمغبَ إٌّصف اٌتٍ  تعّٓ االٔتمبي ِٓ اٌصُغخ ِشاحً ػًٍ ٌتؼشف     سب12  سب 15

 :، ٌتحمُك رٌه (اٌصجغُخ اٌثٕبئُخ إًٌ اٌصُغخ اٌصجغُخ األحبدَخ

 صىس تجُٓ  عٍىن اٌصجغُبد  خالي تشىًُ األػشاط ػٕذ حُىاْ أو ٌحهم- 

 .ٔجبد 

 4= 2ْ صُغخ صجغُخ يثبعتؼّب سعىِبد تخطُطُخ ٌّشاحً االٔمغبَ ٌنجض- 

 

 . ٔتبئح تصبٌت  فٍ حبٌخ تحىُ ِىسثتُٓ ِغتمٍتُٓ  فٍ صفخ واحذح ٌحهم

  و ظهىس ٔغً  Oتضاوج ثُٓ فشدَٓ ِٓ اٌضِشح:  ِثبي اٌضِشح اٌذِىَخدساست- 

 Bاو  Aِٓ اٌضِشح  َ

 l’albinisme (اٌجُبض )اإلغشاة :   أو دساعخ  حبٌخ أخشي

 ٌـ ا دوس تعبػف ٌحذدADN و ّٔػ تعبػفه فٍ ثجبد إٌىع خالي 

 :األخُبي اٌّتؼبلجخ ٌتحمُك رٌه 

 . خالي االٔمغبَ إٌّصف  و اإلٌمبذ ADN تطىس وُّخ  اٌـِٕحًٌٕحهم - 

ٌٍـ  صجغٍ و وُّخ وً ػذد اٌصجغُبد ،ػذد وشوِبتُذادتطىس وً ِٓ ٌتببغ - 

ADNخالي ِشاحً االٔمغبَ إٌّصف و اإلٌمبذ .

  سب3



 

 

 

 

 

 

 أسس التنوع البيولوجي: المجال التعلمي

  اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت نهًحبفظت ػهى انتنىع انحٍىي ػهى ضىء انًؼهىيبث حىل وحذة انكبئنبث انحٍت و آنٍبث نقم انزخٍشة انىساثٍت: الكفاءة المستهدفة
 

حجى انسبػً  انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب انحجى انسبػً  انىحذة انتؼهًٍت

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 االستثنبئً انًقشس

 انتنىع  :2انىحذة  

 انظبهشي و انجٍنً

(انًىسثً )  

 

ػاللخ ثُٓ ِظهش اٌهُّىغٍىثُٓ و شىً اٌىشَبد اٌحّشاء  و ٌضغ    سب3  سب5

 أػشاض ِشض فمش اٌذَ إٌّدٍٍ

  سب2

 

 أسس التنوع البيولوجي:  المجال التعلمي

  اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى أسس ػهًٍت نهًحبفظت ػهى انتنىع انحٍىي ػهى ضىء انًؼهىيبث حىل وحذة انكبئنبث انحٍت و آنٍبث نقم انزخٍشة انىساثٍت: الكفاءة المستهدفة

حجى انسبػً  انتؼهًبث انًًكن تؼهًهب ػن بؼذ انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب انحجى انسبػً  انىحذة انتؼهًٍت

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 االستثنبئً انًقشس

 انطفشة انىساثٍت و  :2انىحذة  

 انتنىع انبٍىنىجً

 ػذو تنبول إظهبس دوس انًحٍظ فً انتقبء    سب3  سب5

 األنًبط انجذٌذة اننبتجت ػن انطفشاث

ػهى األستبر اقتشاح اننشبطبث انتً تنجض ػن 

 بؼذ خالل انتؼهى انزاتً

  سب2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطىس األوسبط ػبش األصينت انجٍىنىجٍت وانًشبكم انًتؼهقت ببنبٍئت انحبنٍت  : الجزء الثالث 

 الجغرافيا القديمة لمنطقة   : 1انًجبل انتؼهًً 
 تطور الكائنات الحية عبر االزمنة الجيولوجية  : 2المجال التعلمي 

  البيئة الحالية ونشاط اإلنسان : 3المجال التعلمي 

ػهى ضىء انًؼهىيبث حىل انجغشافٍب انقذًٌت و األوسبط انقذًٌت و تطىس  اقتشاح حهىل ػقالنٍت يبنٍت ػهى يؼطٍبث ػهًٍت يبشسة نهتسٍٍش انؼقالنً نهبٍئت  : 3الكفاءة المستهدفة 

 انكبئنبث انحٍت خالل األصينت انجٍىنىجٍت
 

انتؼهًبث انًًكن  انتؼهًبث انتً تى االستغنبء ػنهب انحجى انسبػً  انىحذة انتؼهًٍت

 تؼهًهب ػن بؼذ

حجى انسبػً 

 نهتؼهًبث ػن بؼذ

 االستثنبئً انًقشس

  كم انىحذاث 
 

األوسبط ػبش تطىس  ٌستغنى ػن بنبء تؼهًبث انكفبءة انثبنثت 

 األصينت انجٍىنىجٍت وانًشبكم انًتؼهقت ببنبٍئت انحبنٍت

  



 انًخطظ انسنىي  نًبدة ػهىو انطبٍؼت وانحٍبة انسنت انثبنٍت ػهىو تجشٌبٍت

األسبوع من السنة  أهداف التعمم
 الدراسية

تقويم تشخيصي   نوفمبر من 1األسبوع 
  من نوفمبر2األسبوع  تهاطبيع لمرسالة العصبية ويحدد الدعامة الخموية . 1

  من نوفمبرر3األسبوع  ـ يظهر دور المنعكس العضمي في الحفاظ عمى وضعية الجسم2

 نوفمبر من 4األسبوع  ـ  يتعرف عمى البنيات التشريحية المتدخمة في   المنعكس العضمي3
  ديسمبرن م1األسبوع  المشبك ىيحدد آلية نقل الرسالة العصبية عمى مستوـ 4

لتقويم المرحمي لمكفاءة ا   من ديسمبر2  األسبوع

 يظهرنمط تنظيم نسبة السكر في الدم و يبني مفهوم الهرمون.1
لهرمونات البنكرياسية الخاليا المفرزة ليتعرف عمى .2

  ديسمبرمن 3 األسبوع 

 من ديسمبر 4األسبوع   طريقة عمل الهرمونات البنكرياسيةيستخرج. 3

  يحدد دور النظام الهرموني في التنظيم الوظيفي لمعضوية4ـ
 تقويم  المرحمي لمكفاءة                                  

  جانفي من1األسبوع 

  من جانفي2األسبوع  يتعرف عمى النشاط الهرموني لممبيض. 1
 ٌظهش انتحكى اننخبيً ػهى اننشبط انًبٍضً- 2 

 إلفرازات المبيضية العصبي عمى اتحت السريريظهر تأثير عصبونات - 3

  جانفي من3األسبوع 

  من جانفي4األسبوع   الشتاء عــطمة                                                   
 .األفشاصاث انًبٍضٍتنتنظٍى اٌبشص انتنسٍق انؼصبً انهشيىنً فً  .4

 النخامي في التنظيم الكمي لمهرمونات المبيضية- يظهر التأثير الرجعي لممبيض عمى المعقد تحت السريري.5
  من فيفري1األسبوع 

 تفسير التغيرات الهرمونية المبيضية- 6
التقويم المرحمي لمكفاءة 

  من فيفري2األسبوع 

 يقدم تعريفا لمخمية كوحدة بنيوية لمكائنات الحية- 
 يستخرج ميزة البنية الحجيرية لمخمية- 

  من فيفري3األسبوع 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  من فيفري4األسبوع  امتحانات الفصل األول

عند الكائنات الحية ADN يثبت تماثل بنية الـ .   مارس من 1 األسبوع
  من مارس2األسبوع   الربيععــطمة

  األسبوعمارس من 4 و3أسبوع  يظهر دور األنقسام المنصف في التنوع البيولوجي. 1
  من أفريل1

 يبني مفهوم االلقاح و يظهر دوره في التنوع البيولوجي. 2
 

  من أفريل2األسبوع 

 يظهر العالقة بين انتقال الصبغيات من كروماتيدة واحدة إلى كروماتيدتين. 3
 النوع خالل األجيال المتعمقبةيظهر دور اإلنقسام المنصف واإللقاح في ثبات . 4

 من أفريل 3األسبو 

 يحدد العالقة الموجودة بين المورثة والصفة. 
التقويم المرحمي لمكفاءة 

  من أفريل4ع األسبو

 ـ يستخرج مقر تركيب البروتين في الخمية1
 ـ يتوصل إلى ضرورة وجود ناقل لممعمومة الوراثية إلى الهيولى2
 

 ماي من 1 األسبوع

 ـ يصف ضاهرة االستنساخ3
 يستخرج مميزات جدول الشفرة الوراثية.4

 ماي من 2األسبوع 

  ـ يصف ظاهرة الترجمة5
يظهر دور الطفرات الوراثية في التنوع البيولوجي .

 ماي من 3األسبوع 

التقويم المرحمي لمكفاءة                                                    من ماي 4األسبوع 

  من جوان1اسبوع 

  جوان من2األسبوع  اختبارات الفصل الثاني


